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INTER X CRUZEIRO

Recorde de
veículos
antigos
expostos

Rivalidade
entre 
Edilson e
colorados

O Encontro de Veículos Anti-
gos do Centro-Oeste (Evaco), 
realizado em Sinop, foi o 
maior em número de exposi-
tores entre 31 edições. Os vi-
sitantes que compareceram 
ao evento puderam conhecer 
376 veículos diferentes. O 
recorde anterior era 301. 
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O jejum de gols de Nico 
López atraiu o carinho da 
torcida do Inter diante da 
fase do uruguaio. O momen-
to de Edilson, com dois car-
tões vermelhos recentes, o 
colocou na rota das críticas 
do Cruzeiro. Nesta quarta, 
em situações antagônicas, o 
atacante e o lateral se reen-
contram, símbolos de uma 
rivalidade entre o jogador 
celeste e o Colorado   Página  - 6

Bruno oliveira

arte/Divulgação

NA BOLÍVIA

DILMAR DAL’BOSCO

MT montará
estande na
Expocruz

Emenda de
R$ 300 mil
para o
Celebra

O governador Mauro Men-
des aprovou a ideia de vender, 
na Bolívia, as potencialidades 
de Mato Grosso. O estado vai 
montar um estande institucio-
nal, com 12 m², dentro da 44ª 
Feira Internacional de Santa 
Cruz, a Expocruz, em Santa 
Cruz de la Sierra.
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Emenda parlamentar do 
deputado Dilmar Dal’Bosco (R$ 
300 mil) foi destinada a reforçar 
a estrutura do Celebra Sinop em 
termos de palco, cercamento, 
fechamento, grade inibidora, 
iluminação, sonorização, tendas, 
decoração painel de LED e por-
tal de entrada.       Página - 3
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Divulgação

Divulgação

Um total de 46 focos de queimadas foram registrados no sábado em Areões, território indígena 
em Mato Grosso, pelo Inpe. O número representa um pico na série registrada pelo instituto ao 
longo do ano e foi verificado três dias depois de uma operação do Ibama e da Polícia Federal 
para identificar os responsáveis pelo fogo.              Página 8

MESMO APÓS AÇÃO

Território indígena Areões
registra pico de queimadas
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Quando vejo a enorme paranoia que se es-
tabeleceu no Brasil em relação ao meio am-
biente, vejo-me na obrigação de relatar alguns 
fatos sobre o assunto. O primeiro vem a partir 
de uma entrevista que fiz com a secretária do 
Meio Ambiente de Mato Grosso, Mauren La-
zzareti, no correr da última semana. Concor-
dei com ela em muitos pontos. Mas destaco 
um.  Ela afirmou que os atuais incêndios na 
Amazônia e nas reservas indígenas tem mui-
tas origens.

De um lado é por cultura usada nas caças 
anuais. A outra é por pura pobreza. Isso os 
leva a vender madeiras, minerais como ouro 
e diamantes. A solução, diz ela, seriam polí-
ticas públicas que apoiem não só os índios 
como os chamados povos da floresta que vi-
vem na região amazônica. Grande parte kive 
da coleta, da caça e da pesca quase como in-
digentes.

Nesses últimos anos foram usados como 
massa de manobra para discursos políticos 
de uma suposta proteção oficial. No entanto, 
acabam nas mãos de aproveitadores públicos, 
privados e de ONGs nacionais e estrangeiras 
ligadas a um falso assistencialismo que na 
verdade esconde piratarias de ouro, de ma-
deira, de diamantes e de espécies vegetais 
pra uso medicinal.

Na maioria dos casos as ONGs se escon-
dem atrás da fachada de igrejas. Políticas pú-
blicas realistas voltadas para índios e para os 
demais povos da floresta seriam uma chance 
de efetivamente incluí-los numa vida econô-
mica decente e realista.

Aqui quero contar uma experiência que 
vivenciei pessoalmente por volta de 2005. 
Assisti à festa anual do Quarup dos índios no 
Parque Nacional do Xingu. É uma homena-
gem das tribos xiguanas aos mortos daquele 
ano. Reúnem-se numa aldeia das várias et-
nias e realizam a festa durante alguns dias. 
Cheguei 2 dias antes. Impressionou-me a pre-

Políticas públicas realistas voltadas 
para índios e para os demais povos 
da floresta seriam uma chance de 
efetivamente incluí-los numa vida 
econômica decente e realista

Tentando aprender?
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A falta de interesse é um dos grandes 
problemas de muitas pessoas atualmente. 
Elas se dedicam e aprendem o que bem 
querem e vão “empurrando” o resto.

Se isso não fosse o suficiente é bem 
comum que essas pessoas reclamem de 

ter que fazer uso de tais re-
cursos. Recentemente vi uma 
moça, contratada como ven-
dedora de uma loja de roupas 
de marca, dizendo que quan-
do foi contratada informaram 
que teria que “vender”, e que se 
soubesse que seria necessário 
“mexer com sistema, não teria 
aceito o trabalho”. 

Detalhe: a moça tem 21 
anos e está em seu primeiro emprego fixo. 
Durante o período em que estive na loja, 
cerca de 80% do tempo foi dedicado ao seu 
smartphone pessoal, que, diga-se de pas-
sagem, era utilizado com muita destreza. 
Vai entender...

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são muito 
importantes, e você pode entrar em con-
tato pelo fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, 
lsmussi@hotmail.com ou visitar nosso 
perfil em facebook.com/paginadocareca. 
Do mais um grande abraço, e até a próxima, 
se Deus quiser!
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Num momento em que o Brasil tem na Presi-
dência da República um entusiasta da ditadura mili-
tar, convém repetir o óbvio: o regime que se iniciou 
em 1964 e terminou em 1985 merece não elogios, 
mas a repulsa de todo cidadão minimamente infor-
mado sobre o período.

Aqueles foram anos de violência geral contra a 
população, proibida até de exercer o simples direito 
ao autogoverno. Também foram anos de violência 
específica contra os opositores, perseguidos e não 
raro seviciados por denunciarem o abuso instalado 
no país. Violência, por fim, praticada contra agentes 
de Estado e meros apoiadores do governo selecio-
nados como alvo de militantes dispostos a pegar em 
armas para defender o seu modelo de sociedade.

Uma espiral crescente que encontrou seu auge 
entre 1969 e 1974, quando se intensificou o cerco à 
guerrilha. Nesse lustro evidenciou-se, mais do que 
nunca, a assimetria das forças em combate e das res-
ponsabilidades pelo clima de guerra que se implan-
tou. 

A maior parcela de culpa recai sobre os ombros 
de quem lançou o país nas sombras do autoritarismo; 
os crimes mais graves foram cometidos pelos que in-
tegraram a máquina de repressão e transformaram o 
tormento em política clandestina de Estado.

Quando a mão de ferro enfim começou a se 
abrir, os principais setores da sociedade se movi-
mentavam num tabuleiro complicado. Embora bus-
cassem a punição dos agentes do Estado envolvidos 
em crimes políticos, logo perceberam que seria mais 
célere e menos doloroso aceitar uma anistia irrestri-
ta. Editada em 1979 —ainda na ditadura, portanto—, 
a lei beneficiou não só os guerrilheiros que recorre-
ram à luta armada mas também os militares que se-
questraram, torturaram e mataram.

Nas quatro décadas que se seguiram, nunca fal-
taram críticos àquele acordo. E, de fato, pela ótica 
humanitária, a solução encontrada passou longe de 
ser a melhor. Mas foi a solução possível. Solução re-
ferendada posteriormente pelo Congresso consti-
tuinte que produziu a Carta em vigor desde 1988 e 
reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal em 2010.

Passou da hora de cessarem os questionamen-
tos à Lei da Anistia. Se não pelo reconhecimento de 
que órgãos democráticos já reiteraram sua validade, 
ao menos porque foi esse acordo que permitiu à so-
ciedade retomar a confiança na solução pacífica das 
divergências.

A anistia irrestrita é um dos pilares da nossa 
democracia. Impõe-se mantê-la de pé, sobretudo 
quando ganham terreno forças abjetas interessadas 
em contaminar o espaço público, fomentar o desres-
peito às regras comuns e retomar a violência como 
meio de impor ideias.

Editorial

Reafirmar a Lei da Anistia

Ranking dos Políticos - Facebook

sença de grande número de estrangeiros 
na aldeia dos índios Kalapalos onde o 
Quarup foi realizado naquele ano. Tinha 
canadenses, norteamericanos, euro-
peus. Mas os espanhóis eram em maior 
número.

Perguntei a um dos muitos caciques o que 
faziam ali tantos espanhóis. Contou-me que 
eram membros de ONGs religiosas. “Estuda-
vam” plantas.

Reconheci uma planta chamada de “cinco 
folhas”, muito comum nos cerrados. Sou muito 
dado ao estudo de plantas e de madeiras. O ca-
cique confirmou o nome da planta e disse que 
ela é usada ancestralmente por eles pra curar 
problemas ligados ao estômago e ao fígado. Os 
espanhóis estudavam os efeitos e levavam pra 
Espanha amostras pra retirar os princípios 
ativos da planta pra uso na fabricação de re-
médios. Tudo de graça. Ou melhor. Em troca de 
pequenos favores aos índios. Os laboratórios 
economizam milhões de dólares em pesqui-
sas uma vez conhecendo consagrado o uso 
das plantas.

Os índios aceitam as ONGs porque lhes fal-
tam medicamentos, assistência médica e até 
comida. As aldeias aumentaram muito a partir 
da década de 1990, depois de um período longo 
de recessão populacional.

Porém, essa assistência pública é mal ad-
ministrada, corrompida e serve em muitos ca-
sos pra usos políticos e ideológicos. São seto-
res muito aparelhados e com forte ligação com 
as ONGs estrangeiras.

A conclusão é a de que os índios e os povos 
da floresta em grande parte desejam a auto-
nomia que lhes dê a dignidade. Pode ser por 
meio de políticas ou da permissão pra que ex-
perimentem a economia, como os parecis no 
médio norte de Mato Grosso em Campo Novos 
dos Parecis. Ah. Para o desespero dos órgãos 
públicos, das igrejas e das ONGs que vivem à 
sombra e aproveitam os milhões dólares “des-
tinados” à proteção dos índios. O Ibama per-
segue ferozmente os parecis....! Voltarei ao as-
sunto.

ONOFRE RIBEIRO É JORNALISTA EM MATO 
GROSSO

Índios e o 
meio ambiente

VIGILÂNCIA
O Ministério Público Estadual assinou 

um contrato com a empresa Covidence Bra-
sil Comércio e Serviços de Equipamentos de 
Vigilância no valor de R$ 497.640. O ato de 
dispensa de licitação, publicado no Diário 
Oficial do Estado, não informa exatamente 
qual produto foi adquirido junto à empresa, 
apenas que se trata de material permanente 
para atender o Gaeco (Grupo de Atuação Es-
pecial de Combate ao Crime Organizado). A 
Covidence Brasil tem sede em Sorocaba (SP).

DECISÃO DO STJ
O desembargador Orlando Perri, do Tribu-

nal de Justiça de Mato Grosso, afirmou que 
continuará como “juiz natural” do processo 
referente à Grampolândia Pantaneira. No úl-
timo dia 27, o STJ cassou, liminarmente, os 
despachos e decisões do Tribunal de Justiça 
em relação ao esquema de escutas ilegais, a 
partir de 12 de março de 2019. Assim como 
todos os atos investigatórios praticados pela 
Polícia Civil a partir da mesma data, e deter-
minou que os autos sejam enviados ao chefe 
do MPE.

VIROU MODA?
Parece que virou moda. Em pouco mais 

de 30 dias, foram registradas 6 ocorrências 
de ataques com explosivos a agências ban-
cárias em Cuiabá. A primeira foi no dia 26 
de julho, na agência da CEF, da Avenida Fer-
nando Correa da Costa, que ficou completa-
mente destruída. O segundo ataque contra a 
Caixa aconteceu 11 dias depois. Nessa ação, 
após explodirem o banco, os bandidos foram 
presos e chegaram a trocar tiros com a PM. 
No dia 22 de agosto, duas agências (uma do 
Itaú e outra do BB) foram alvos de crimino-
sos. Na semana seguinte, no dia 28, bandi-
dos invadiram e quebraram a vidraça do 
Itaú, do Bairro Novo Terceiro. A última ação, 
usando novamente explosivos, aconteceu 
na madrugada desta segunda (2), no BB, no 
Bairro CPA 2.

Não seja resistente no que diz respeito à evolu-
ção tecnológica: quanto mais você conseguir “se 
entender” com os novos recursos mais vai ter 
tranquilidade em seu dia a dia, tanto pessoal quanto 
profissional. Uma das grandes certezas da vida é 
que nossa rotina não vai voltar aos padrões antigos, 
então quanto mais você se “modernizar”, melhor.

CLIC 
FINAL 

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O

POR LEANDRO CARECA

ONOFRE RIBEIRO

Crédito: PM-MT

IMAGEM DO DIA

“os crimes mais graves foram cometidos 
pelos que integraram a máquina de 
repressão e transformaram o tormento 
em política clandestina de Estado

“

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

A tecnologia tomou conta de nossas vi-
das. Uma boa parte de nossas atividades 
corriqueiras “esbarram”, em algum momen-
to, nesse tipo de recurso. Mesmo que não 
tenhamos tanta “paixão” por “novidades”, 
acabamos tendo que usar da mesma forma. 
E nessa hora temos 
duas opções: buscar 
a adaptação da for-
ma mais tranquila 
possível ou resistir 
e “sofrer” tendo que 
usar algo que não 
conhecemos.

Quando encon-
tramos pessoas de 
mais idade resis-
tindo à evolução até conseguimos entender: 
normalmente quem passou a vida toda fa-
zendo tudo que precisava sem que a tecnolo-
gia fosse necessária pode não se sentir con-
fortável ao se ver “obrigado” a se adequar. 
Pessoas jovens, que vivem em meio à tecno-
logia, não deveriam ter tal comportamento, 
mas tem. Nesses casos acabo entendendo 
que existe o desinteresse, puro e simples.

Vejo pessoas que ficam todo o tempo 
usando o celular, navegando em redes so-
ciais, usando comunicadores instantâneos, 
baixando e instalando aplicativos, mas que 
não têm o menor interesse, por exemplo, em 
aprender a usar o sistema de automação da 
empresa em que trabalham.

Um caminhoneiro ajudou um tatu que estava fugindo de uma área quei-
mada, em uma estrada de terra próximo a Campo Novo do Parecis e filmou o 
animal se refrescando do calor. Caio Giovani Zolinger Borges pegou o animal 
debilitado na rodovia e deu água e alimento. Ele contou que no momento em 
que viu o animal parou o caminhão no acostamento, desceu e retirou o tatu da 
estrada para evitar que fosse atropelado. Por causa do estado em que o animal 
se encontrava, o animal andava devagar e foi fácil pegá-lo.



DIVULGAÇÃO

BARRADO POR 
BOLSONARO...

Mauro Mendes, congres-
sistas e deputados estaduais 
foram recebidos por Bolsona-
ro para discutirem queimadas. 
O prefeito e o presidente da 
Câmara de Poxoréu tentaram 
participar da audiência e fo-
ram barrados. O prefeito Nelson 
Paim e o vereador Aguinaldo 
Batata queriam aproveitar a 
reunião de Bolsonaro com po-
líticos mato-grossenses, para 
pedirem apoio contra a desin-
trusão de Jarudore, mas o pre-
sidente não permitiu.

PULARÁ DO BARCO...
O Podemos, hoje comandado 

pelo federal José Medeiros em MT, já 
dá como certa a filiação da senado-
ra Selma, que desembarca do PSL do 
presidente Bolsonaro. Nos bastidores, 
o comentário é de que a confusão em 
torno dela no PSL vai se transferir 
para o Podemos caso a parlamentar 
oficialize a filiação. De quebra, Sel-
ma encontrará na legenda um amigo 
e velho aliado. Trata-se de Medeiros, 
outra figura polêmica. E, como ambos 
têm posições contundentes e consi-
derando o velho ditado de que “dois 
bicudos não se bicam”, podem vir 
mais divergências por aí.

FORAGIDO EM MT...
A Polícia Federal não conse-

guiu localizar em Mato Grosso um 
dos alvos da Operação Vagatomia, 
que investiga um grande esquema de 
fraudes na concessão do Financia-
mento Estudantil do Governo Federal 
(Fies). Do total de 77 mandados ex-
pedidos pela Justiça Federal de Ja-
les (SP), dois deviam ser cumpridos 
em Água Boa - sendo um de prisão e 
um de busca e apreensão. De acordo 
com a PF, o endereço informado no 
mandado não estaria correto. Agora, 
o alvo da operação - que não teve o 
nome informado - encontra-se fora-
gido.
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Plenário do Senado deve votar empréstimo em 48 horas

Alcolumbre garante à Mendes 
aprovação do empréstimo
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O governador Mauro 
Mendes (DEM), corre contra 
o tempo para garantir no Se-
nado Federal a aprovação do 
empréstimo junto ao Banco 
Mundial para quitar as dívi-
das adquiridas no Governo 
Silval Barbosa com o Bank 
of America.

O Governo de Mato Gros-
so tem agora em setembro o 
pagamento de uma parcela 
no valor de R$ 154 milhões, 
mas mediante à crise finan-
ceira vivida, o Estado se vê 
em dificuldades para quita-
-la. Por isso, Mendes vem 
fazendo um esforço para 
que tudo dê certo. Na se-
mana passada em encontro 
com Jair Bolsonaro (PSL), o 
governador ouviu da boca 
do presidente a disposição 
da União em ser avalista de 
Mato Grosso para a concreti-
zação do empréstimo.

Ontem (03), de volta à Bra-
sília, Mendes se reuniu com 
a bancada mato-grossense 

para angariar apoio e agili-
dade na votação. No início 
da tarde, Mendes utilizou 
suas redes sociais para anun-
ciar depois de uma reunião 
na residência do presidente 
do Senado, Davi Alcolum-
bre (DEM-AP) que a votação 
deve ocorrer em até 48 horas. 
“Davi Alcolumbre afirmou 
que em 48 horas será apro-
vado o pedido de emprésti-
mo. Ficamos muito felizes 
pela forma como formos 
recebidos, porque o presi-
dente afirmou que as ações 
que nosso governo realizou 
na busca pelo equilíbrio fis-
cal foram fundamentais para 
conquistar esse empréstimo. 
Obrigado presidente por ter 
feito uma verdadeira “ginás-
tica” para permitir que nós 
tivéssemos a chance de ter 
esse empréstimo aprovado, 
para que possamos ficar li-
vre dessa parcela de setem-
bro de R$ 154 milhões, com 
o Bank of América. O paga-
mento dessa dívida é muito 
importante para o equilíbrio 
das contas de Mato Grosso”, 

QUASE LÁ | Em reunião com presidente do Senado, governador ouviu promessa de aprovação em 48 horas
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: SeDuc-Mt

3ª PARCELA

R$ 13,3 mi às escolas estaduais
do Projeto Político Pedagógico

RELAÇÕES COMERCIAIS

Evento será realizado no fim do mês, na Bolívia 

CULTURA

Emenda parlamentar 
assegura R$ 300 mil 
para o Celebra Sinop

Emenda será utilizada para reforçar infraestrutura 
do evento 

Deputado assumiu que cometeu deslize 

Seduc repassa R$ 13,3 milhões às escolas estaduais

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Educação (Seduc) pagou, 
na sexta-feira (30), R$ 13,3 
milhões às escolas estadu-
ais, referentes à terceira par-
cela do repasse do Projeto 
Político Pedagógico (PPP). 
O recurso, depositados nas 
contas dos Conselhos Deli-
berativos da Comunidade 
Escolar (CDCEs), é destinado 
às escolas para custeio (R$ 
11,5 milhões) e capital (R$ 1,7 
milhões).

Nesta terceira parcela 
também estão inclusos re-
cursos da verba para manu-
tenção de infraestrutura físi-
ca e de internet.

Segundo a secretária de 
Estado de Educação, Mario-
neide Kliemaschewsk, para 
2019 está previsto recurso fi-
nanceiro no valor total de R$ 
42,8 milhões para o PPP das 
escolas, que será dividido em 
quatro parcelas anuais. Des-
se total já foram pagos R$ 
34,3 milhões.

Os recursos de cus-
teio são destinados para 

DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes aprovou a ideia de 
vender, na Bolívia, as poten-
cialidades de Mato Grosso. O 
estado vai montar um estan-
de institucional, com 12 m², 
dentro da 44ª Feira Interna-
cional de Santa Cruz, a Ex-
pocruz, em Santa Cruz de la 
Sierra. Considerada uma das 
melhores vitrines comerciais 
para a inserção, posiciona-
mento, promoção e atração 
de empresas do mercado bo-
liviano, a Expocruz acontece 
de 20 a 29 deste mês.

A secretaria de Desen-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Emenda parlamentar 
do deputado estadual Dil-
mar Dal’Bosco, no valor de 
R$ 300 mil, foi destinada a 
reforçar a estrutura do Cele-
bra Sinop em termos de pal-
co, cercamento, fechamento, 
grade inibidora, iluminação, 
sonorização, tendas, decora-
ção painel de LED e portal 
de entrada.

O evento será realizado 
entre 12 e 15 de setembro no 
Centro de Eventos Dante de 
Oliveira, agregando cultura, 
festival de música, Festa das 
Nações, feira de artesanato, 
dois shows nacionais, noite 
cultural, competição nacio-
nal de motocross freestyle.

Conforme destaca o di-
retor de Cultura de Sinop, 
Daniel Coutinho, a destina-
ção de uma emenda oportu-
niza, ao município, ampliar 
os investimentos e estrutura 
que assegure maior qualida-
de à festa. “O Celebra Sinop 
é uma festa que atrai pessoas 
de outras cidades, mostran-
do a importância regional 

de Sinop também na reali-
zação de eventos e festivida-
des culturais. Essa destina-
ção da emenda facilita para 
a que Prefeitura reforce os 
investimentos em diferentes 
frentes de trabalho. Estamos 
programando uma grande 
festa para celebrar os 40 anos 
de emancipação política da 
cidade”, avalia o diretor.

Durante as comemora-
ções de aniversário do mu-
nicípio, uma série de ativida-
des será realizada na cidade. 
Contempla desde inaugura-
ção de obras, visitas e demais 
eventos preparados pela Pre-
feitura de Sinop e parceiros, 
com intuito de contemplar 
a população com uma vas-
ta programação. Na parte 
cultural, gastronômica e de 
entretenimento, ocorre no 
Dante de Oliveira, o Celebra 
Sinop. No dia 12 de setem-
bro tem show com o Padre 
Antônio Maria. Também no 
dia 14, no fechamento da 
Marcha para Jesus, o Celebra 
Sinop recebe o show nacio-
nal com Israel Salazar e pre-
gação com o pastor Gustavo 
Paiva.

cobrir despesas relaciona-
das à aquisição de materiais 
de consumo, como de ex-
pediente, de limpeza e de 
construção, e contratação de 
serviços, como manutenção 
de hidráulica, elétrica e jar-
dinagem. Já o recurso para 

volvimento Econômico, to-
cada por Cesar Miranda, fará 
um pregão no próximo dia 13 
para contratar uma empresa 
que vai preparar a estrutura, 
ficando responsável pela lo-
cação de espaço, montagem 
e desmontagem, mobiliários 
em geral e comunicação vi-
sual do estande.

E no dia 23 MT fará um 
workshop durante o evento. 
Uma caravana mato-gros-
sense estará presente. Nos 
nove dias da Feira, são espe-
rados mais de 500 mil visi-
tantes. 

Para o governo mato-
-grossense, vale a pena se 

capital deve ser empregado 
na aquisição de materiais 
permanentes, como eletro-
domésticos, computadores, 
geladeiras e mobiliários.

O valor do repasse para 
cada unidade escolar está 
condicionado à quantida-

de de alunos matriculados, 
conforme o censo escolar do 
ano passado. A rede estadu-
al conta com 768 unidades 
educacionais, atendendo 
cerca de 390 mil alunos, no 
ensino fundamental e médio 
e duas creches.

contou Mendes.
Além de agradecer o pre-

sidente Alcolumbre, que 
também é dos Democratas, 
fez questão de agradecer à 
bancada de Mato Grosso, 
tanto no Senado, quanto na 
Câmara pele empenho na 
busca pela efetivação do em-
préstimo.

 “O presidente Davi, que é 
do nosso partido, o Demo-
cratas, ressaltou que fizemos 
o dever de casa e, por isso, 
ele vai acelerar e resolver o 
problema do empréstimo. 
Quero aqui publicamen-
te agradecer aos senadores 
Jayme Campos e Wellington 
Fagundes, ao líder da Banca-
da Federal Neri Geller e aos 
nossos deputados federais 
por todo o trabalho e empe-
nho para que esse emprés-
timo chegasse até o Senado 
Federal. Também quero es-
tender os agradecimentos a 
nossa Assembleia Legislati-
va, ao nosso presidente Edu-
ardo Botelho, que também 
aprovou a tramitação para 
que pudéssemos efetuar essa 

transação bancária” finali-
zou.

Com essa nova operação, o 
governo de Mato Grosso pre-
tende quitar a dívida anterior 
com o Bank of America que 

se estenderia até 2023. Com 
o novo empréstimo, a nova 
dívida se estende por mais 
20 anos, com juros menores 
e pagamento de parcela anu-
al de R$ 20 milhões, a atual 

é realizada em duas parcelas 
anuais de 154 milhões. A di-
ferença não paga mais ajuda-
ria para sanar outras dívidas 
acumuladas e o pagamento 
do funcionalismo público.

fazer presente para abrir ja-
nelas de oportunidades de 
negócios internacionais, es-

tabelecer e reforçar contatos 
empresariais entre diversos 
setores do mercado.
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TV  e Entretenimento

Anitta cancela novo 
episódio de seu programa 
por ser diagnosticada 
com estafa

A cantora Anitta cancelou a participação desta 
terça-feira (3) no seu programa no Multishow por ser 
diagnosticada com estafa. Segundo a assessoria de 
imprensa do canal, a artista teve a recomendação 
médica de ficar em repouso.

A doença que a tirou do episódio de “Anitta En-
trou no Grupo” é uma forma de esgotamento mental. 
O sintoma de extremo cansaço e estresse pode evo-
luir para um quadro de depressão. Anitta não se ma-
nifestou sobre o seu estado de saúde, mas agradeceu 
o apoio dos fãs no perfil do Twitter. “Aos melhores 
fãs do mundo, obrigada por todo carinho de vocês. 
Esse amor não tem preço”, disse a funkeira. Recen-
temente a cantora terminou o relacionamento com o 
surfista Pedro Scooby.
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‘O Rei Leão’ ultrapassa ‘Os Vingadores’ e 
se torna a sétima maior bilheteria do mundo

“O Rei Leão” é um dos maiores fenô-
menos da Disney, independente da épo-
ca. De acordo com o Box Office Mojo, o re-
make em live-action do clássico de 1994 
se tornou a sétima maior bilheteria do 
mundo. Ao chegar à marca de US$ 1,56 bi-

lhão, o filme ultrapassou ninguém menos 
que “Os Vingadores”, que chegou a estar 
em terceiro no ranking produções cine-
matográficas mais lucrativas e acumulou 
US$ 1,51 bilhão. Logo à frente, na sexta po-
sição, vem “Jurassic World: O Mundo dos 

Dinossauros”, com uma bilheteria de US$ 
1,67 bilhão no mundo todo.

“O Rei Leão” foi dirigido por Jon Favre-
au e contou na equipe de dublagem com 
nomes como Donald Glover, Beyoncé e 
Chiwetel Ejiofor.

Top 10 das maiores bilheterias de 
todos os tempos está assim:

Vingadores: Ultimato (2019) — US$ 2,79 bilhões

Avatar (2009) — US$ 2,78 bilhões

Titanic (1997) — US$ 2,18 bilhões

Star Wars: O Despertar da Força (2015) — US$ 2,06 bilhões

Vingadores: Guerra Infinita (2018) — US$ 2,04 bilhões

Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros (2015) — US$ 1,67 bilhão

O Rei Leão (2019) — US$ 1,56 bilhão

The Avengers: Os Vingadores (2012) — US$ 1,51 bilhão

Velozes & Furiosos 7 (2015) — US$ 1,51 bilhão

Vingadores: Era de Ultron (2015) — US$ 1,40 bilhão



VENDAS
LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: Rua 
Sonia Maria, nº 12 , Bairro 
Jardim das Azaleias na 
cidade de Sinop/MT. Valor: 
R$ 500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 02 
quartos, 01 banheiro social, 
01 área de serviço, portão 
eletrônico e cerca elétrica. 
Endereço: Avenida Notre 
Dame, Quadra 13, Lote 11, 
Bairro Residencial Paris 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: Rua 
dos Pássaros, nº 323, Bairro 
Residencial Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos e 
cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 1292, 
Bairro Jardim Botânico 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamentos 
03 e 06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes do 
imóvel 1 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
Descrição Casa Mobiliada, 
Com Seguro Residencial 
contra roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 200m da 
UFMT e UNIC Industrial 
Visitas Agendadas. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

JARDIM IPORÃ - R$1.100,00 
Detalhes do imóvel 2 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço , 70 m²  Descrição 
cada apartamento 
r$1.100,00 com 2 quartos 
sala e cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: Rua 
dos Azulões, nº 1061, Bairro 
Maria Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-
7222 / (66) 99633-6623

CASA - Contendo: Cozinha 
e área de serviço conjugada, 
01 sala e 01 suíte. Endereço: 
Rua Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 950,00 
(novecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-623

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de Sinop/
MT. Denominado Sala 06. 
Valor: R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

SALA COMERCIAL Medindo 
aproximadamente 60 
m² Endereço: Rua das 

Vagas de Emprego
1-Maqueiro;
2-Auxiliar de Avicultura, com experiência;
3-Supervisor de Análise de crédito, com experiência;
4-Motorista de Entrega, com CNH D, com experiência
5-Moto Boy, com experiência, para posto de molas, 
CNH AB;
6-Auxiliar de Cozinha, com experiência;
7-Auxiliar de Farmácia, com referência;
8-Operadora de Caixa, com experiência e referência;
9-Serrador, com experiência em fita deitada;
10-Técnico em enfermagem, com COREN;
11-Enfermeiro (a), com COREN;
12-Vendas para ótica, com experiência;
13-Vendas para boutique de calçados, com experi-
ência;
14-Vendas, com conhecimento em informática e redes 
sociais;
15-Serralheiro, com experiência e referência compro-
vada;
16-Encarregado de pré-moldados, com experiência, 
acima de 30 anos;
17-Vendas, com experiência, conhecimento pacote 
Office e conhecimento na linha automotiva pesada;
18-Secretária do lar, com experiência e referência;
19-Escrita fiscal rural, com experiência e referência;
20-Pessoa com deficiência;
21-Vendas interna, para linha automotiva, com 
experiência;
22-Vendas para boutique, com experiência.

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fiquem 
a vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfil e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

www.adestec.org.br –
 email: rh@adestec.org.br

 MARTA POSSAMAI, CPF 943.264.360-34, torna público 
que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio Am-
biente – SEMA , a Outorga de Direito de Uso de Recursos 
Hídricos por captação superficial na Fazenda Floresta II, 
zona rural do município de Vera – MT, com as seguintes ca-
raterísticas: Bacia Hidrográfica: Amazônica; Curso d’água:  
Córrego Fonseca; Ponto de Captação: 12°21’58,709”S - 
55°13’2,149”W; Modalidade: Derivação/Captação de Água 
Superficial; Finalidade: Irrigação por aspersão convencio-
nal por pivô central; Vazão da Captação (m³/s): 0,7744.

 SORRIGRAO COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME, CNPJ 
05.103.082/0001-13, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Licença de Operação (LO) para 
atividades de Comércio atacadista de soja / Comércio ata-
cadista de matérias-primas agrícolas não especificadas an-
teriormente / Atividades de pós-colheita, localizada na Rua 
Horacio Lafer, N 1705, LT 03A – QD 07, Industrial Leonel 
Bedin, Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-
-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

 T. DE OLIVEIRA BRAGA - EPP CNPJ: 33.734.082/0001-
57. Torna público que requereu a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente – SEMA, a Ampliação de Atividade e Área 
Construída no Licenciamento Ambiental (LP e LI), de uma 
Serraria com Desdobramento de Madeira em Bruto no Mu-
nicípio de Juara – MT. Não determinado EIA/RIMA. (ECO 
D´ MATA ENGENHARIA (66) 99639-2253).
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PRFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2019 
Processo Licitatório Nº. 038/2019. O Município De Tabaporã/Mt, pessoa jurídica de direito 
público interno, devidamente inscrita no cnpj sob o nº. 37.464.997/0001-40, com sede 
administrativa na avenida comendador josé pedro dias, n.º 979, – mt, cep – 78.563-000, 
fone (66) 3557-1248, por meio de seu presidente da cml, instituído pela portaria 446/2019 
de 14/08/2019, no uso de suas atribuições, torna público a abertura de licitação na 
modalidade tomada de preços, do tipo menor preço global, objetivando a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de obras e serviços de engenharia para 
a construção de pavimentação asfáltica em tsd, sinalização viária, passeio público com 
acessibilidade e drenagem superficial de águas pluviais na avenida comendador josé 
pedro dias (entrada da cidade) do município de tabaporã – mt, conforme o projeto básico, 
cronograma físico financeiro e seus anexos, integrantes deste edital. modalidade de 
licitação: tomada de preços tipo de licitação: menor preço global conformidade: edital e 
seus anexos, lei federal nº. 8.666/93 e suas alterações, lei federal nº. 10.520/02 e lei 
complementar n°. 123/06 e lc 147/14. forma de execução: indireta do cadastro para 
participação data: 04/09/2019 horário: das 07h00minh às 17h00minh (horário local) local: 
prédio da prefeitura municipal (endereço acima citado). data final: 20/09/2019 as 
17h00minh (horário local) da entrega dos envelopes e credenciamento data: 24/09/2019 
horário: das 07h00minh às 08h00minh (horário local) local: prédio da prefeitura municipal 
(endereço acima citado). do julgamento data: 24/09/2019 horário: 08h00min horas 
(horário local) local: prédio da prefeitura municipal (endereço acima citado). observação 
01: o edital na íntegra com seus anexos, bem como todo material necessário para 
elaboração das propostas e demais informações, encontram-se à disposição na prefeitura 
municipal de tabaporã/mt, no endereço eletrônico www.tabapora.mt.gov.br e (ou) via e-
mail licitacao@tabapora.mt.gov.br acima citado, ou pelo telefone 66 3557 1248, sem 
qualquer ônus, aos interessados em participar da licitação, durante o horário normal de 
atendimento da prefeitura (2ª a 6ª feira das 07h00min horas às 11h00min horas e das 
13:00min as 17:00min horas, exceto feriados e pontos facultativos). tabaporã/mt, 03 de 
setembro de 2019. 

Helielson Teodoro Alves 
PRESIDENTE DA CPL 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
EDITAL Nº 014/2019 DE CHAMADA PÚBLICA N° 006/2019 

Inscrição n° 052/2019 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio 
de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados 
que a empresa FOGAÇA JUNIOR & CRUZ SOUZA LTDA (CNPJ nº 29.095.179/0001-90), fora 
julgada APTA ao Edital n° 014/2019 da Chamada Pública n° 006/2019 para os serviços médicos, 
no segmento ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA do respectivo chamamento público, 
produzindo desde já seus efeitos legais. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 28 de agosto de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
EDITAL Nº 014/2019 DE CHAMADA PÚBLICA N° 006/2019 

Inscrição n° 053/2019 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio 
de sua presidente da comissão permanente de licitação, torna público a todos os interessados 
que a empresa TAVEIRA & DELAGIUSTINA LTDA - ME (CNPJ nº 10.589.532/0001-60), fora 
julgada APTA ao Edital n° 014/2019 da Chamada Pública n° 006/2019 para os serviços médicos, 
no segmento ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA do respectivo 
chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 29 de agosto de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
EDITAL Nº 014/2019 DE CHAMADA PÚBLICA N° 006/2019 

Inscrição n° 055/2019 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio 
de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados 
que a empresa LEONARDO TAITIRO MIYAZAWA (CNPJ nº 22.956.732/0001-92), fora julgada 
APTA ao Edital N° 014/2019 da Chamada Pública n° 006/2019 para os serviços médicos, no 
segmento ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA do respectivo chamamento 
público, produzindo desde já seus efeitos legais. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 29 de agosto de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
EDITAL Nº 014/2019 DE CHAMADA PÚBLICA N° 006/2019 

Inscrição n° 056/2019 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio 
de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados 
que a empresa A.F. AYALA - CLINICA MEDICA (CNPJ nº 11.682.717/0001-87), fora julgada 
APTA ao Edital N° 014/2019 da Chamada Pública n° 006/2019 para os serviços médicos, no 
segmento ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA do respectivo chamamento 
público, produzindo desde já seus efeitos legais. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 29 de agosto de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
EDITAL Nº 014/2019 DE CHAMADA PÚBLICA N° 006/2019 

Inscrição n° 059/2019 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio 
de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados 
que a empresa CLINICA DE LONGEVIDADE SANTOS E CIRURGIA LTDA  (CNPJ nº 
15.147.439/0001-19), fora julgada APTA ao Edital N° 014/2019 da Chamada Pública n° 006/2019 
para os serviços médicos, no segmento ESPECIALIZADO EM CIRURGIA GERAL do respectivo 
chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 29 de agosto de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
EDITAL Nº 014/2019 DE CHAMADA PÚBLICA N° 006/2019 

Inscrição n° 071/2019 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio 
de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados 
que a empresa WEBER E SANTOS LTDA (CNPJ nº 19.697.936/0001-41), fora julgada APTA ao 
Edital N° 014/2019 da Chamada Pública n° 006/2019 para os serviços médicos, no segmento 
ESPECIALIZADO EM CIRURGIA GERAL do respectivo chamamento público, produzindo desde 
já seus efeitos legais. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 29 de agosto de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
EDITAL Nº 014/2019 DE CHAMADA PÚBLICA N° 006/2019 

Inscrição n° 072/2019 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio 
de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados 
que a empresa CLINICA ROSSETTI LTDA (CNPJ nº 02.936.295/0001-38), fora julgada APTA 
ao Edital N° 014/2019 da Chamada Pública n° 006/2019 para os serviços médicos, no segmento 
ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA do respectivo chamamento público, 
produzindo desde já seus efeitos legais. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 29 de agosto de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
EDITAL Nº 014/2019 DE CHAMADA PÚBLICA N° 006/2019 

Inscrição n° 073/2019 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio 
de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados 
que a empresa DE RESENDE & FARIA LTDA (CNPJ nº 16.541.758/0001-77), fora julgada APTA 
ao Edital N° 014/2019 da Chamada Pública n° 006/2019 para os serviços médicos, no segmento 
ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA do respectivo chamamento público, produzindo desde já seus 
efeitos legais. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 29 de agosto de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
EDITAL Nº 014/2019 DE CHAMADA PÚBLICA N° 006/2019 

Inscrição n° 074/2019 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio 
de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados 
que a empresa BM SERVICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 08.229.037/0001-06), fora 
julgada APTA ao Edital N° 014/2019 da Chamada Pública n° 006/2019 para os serviços médicos, 
no segmento ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA do respectivo chamamento público, 
produzindo desde já seus efeitos legais. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 29 de agosto de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
EDITAL Nº 014/2019 DE CHAMADA PÚBLICA N° 006/2019 

Inscrição n° 057/2019 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio 
de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados 
que a empresa PERCINOTO CLINICA MEDICA LTDA (CNPJ nº 22.055.512/0001-98), fora 
julgada APTA ao Edital N° 014/2019 da Chamada Pública n° 006/2019 para os serviços médicos, 
no segmento ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA do respectivo 
chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 29 de agosto de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
EDITAL Nº 014/2019 DE CHAMADA PÚBLICA N° 006/2019 

Inscrição n° 058/2019 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio 
de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados 
que a empresa ARIKAWA & RABELO SERVICOS MEDICOS LTDA (CNPJ nº 26.805.525/0001-
98), fora julgada APTA ao Edital N° 014/2019 da Chamada Pública n° 006/2019 para os serviços 
médicos, no segmento ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA do respectivo chamamento 
público, produzindo desde já seus efeitos legais. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 29 de agosto de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 078/2019  

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 
DE PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA HOSPITALAR, ATENDENDO A DEMANDA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO 
GROSSO, estando a sessão pública para o dia 19 DE SETEMBRO DE 2019 ÀS 08:00 
HORAS,  na sala do Departamento de Licitação da Administração do Município de Juína, 
situado na Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro. O Edital poderá ser adquirido no 
endereço acima, das 07:00 às 13:00 horas de segunda a sexta-feira ou pelo site 
www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, agenda de licitações. Informações pelo 
Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 03 de 
Setembro de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 

 
 
 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 017/2019, através do 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM DE 
ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DO NORTE, 
CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS 
ANEXO AO EDITAL. A abertura ocorrerá às 08H30M (Horário oficial de 
Sorriso MT), DO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019, na sede da Prefeitura 
Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de 
Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de 
Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário normal de 
expediente ou através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na 
Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 07h00 às 
13h00 ou através do telefone (66) 3545-4700.

TOMADA DE PREÇOS N° 017/2019

Comissão Permanente de Licitação
Miraldo Gomes de Souza

LICITAÇÃO DE REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019
Empresas que apresentaram Recursos: FABIO ALBUQUERQUE DA 
SILVA – ME, CNPJ Nº 18.894.302/0001-16. E.C.P. SOLUÇÕES EM 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOCIAIS, AMBIENTAIS E PRODUTIVAS 
EIRELI – ME, CNPJ Nº 10.726.497/0001-83. Empresas que 
apresentaram Contrarrazões: V.F. BEREGULA, CNPJ Nº 
11.180.588/0001-29. DECIDIMOS: 1. CONHECER os recursos 
interpostos pela empresa E.C.P. SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA SOCIAIS, AMBIENTAIS E PRODUTIVAS EIRELI – ME e 
FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA ME, bem como, as contrarrazões de 
recurso interposta pela empresa V F BEREGULA, por serem todas 
tempestivas; 2. NO MÉRITO, a fim de, garantir os princípios norteadores 
da administração pública, em especial o da legalidade e vinculação ao 
instrumento convocatório, JULGA-SE: Pela IMPROCEDÊNCIA dos 
pedidos recursais da empresa E.C.P. SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA SOCIAIS, AMBIENTAIS E PRODUTIVAS EIRELI – ME, 
mantendo a habilitação das empresas FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA 
ME e V.F. BEREGULA, bem como a pontuação declarada inicialmente 
pela Comissão de Análise e Julgamento do PDST; Pela PROCEDÊNCIA 
PARCIAL das razões recursais da empresa FABIO ALBUQUERQUE DA 
SILVA ME, a fim de, retificar parte dos valores da proposta técnica da 
empresa V.F. BEREGULA, conforme decisão da Comissão de Análise e 
Julgamento do PDST.

Comissão Permanente de Licitação

Ari Genézio Lafin - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE CONVOCAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, informa aos interessados a continuidade do 
julgamento do procedimento licitatório de TOMADA DE PREÇOS Nº 
007/2019, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - 
P T S  E  D O  P D S T-  P L A N O  D E  D E S E N V O LV I M E N T O  
SÓCIOTERRITORIAL DO RESIDENCIAL MARIO RAITER”. A realizar-
se-á no dia 09 DE SETEMBRO DE 2019, às 10:00 horas (Horário da 
Cidade de Sorriso – MT), na Sala de Licitações da Prefeitura de Sorriso – 
MT. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de 
expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-
4700.

TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019

Comissão Permanente de Licitação
Marisete M. Barbieri

JULGAMENTO DE RECURSO

Miraldo Gomes de Souza

Prefeitura Municipal de Sorriso - MT

AVISO DE LICITAÇÃO
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Cotovelada de Edílson, do Cruzeiro, em Nico López 

Duelo reaquece rivalidade
entre Edilson e colorados
DA REPORTAGEM

O jejum de gols de Nico 
López (findado no domin-
go), ao contrário da lógica, 
atraiu o carinho da torcida 
do Internacional diante da 
fase do uruguaio. 

O momento de Edil-
son, com dois cartões ver-
melhos recentes, o colocou 
na rota das críticas do Cru-
zeiro. Nesta quarta-feira (4), 
em situações antagônicas, o 
atacante e o lateral se reen-
contram, símbolos de uma 
rivalidade entre o jogador 
celeste e o Colorado, que 
rendeu agressões de Edilson, 
provocações com bandeiri-
nha de escanteio e suspensão 
no STJD.

Internacional e Cruzei-
ro decidem quem irá para a 
final da Copa do Brasil, com 
a equipe gaúcha precisando 
de um empate para passar. 
A Raposa, por sua vez, vem 
embalada com os ares no-
vos de Rogério Ceni. Sem 
Orejuela, o treinador usará 
Edilson na lateral direita. É 
um jogo de “vida ou morte” 
para o lateral manter a sina 
dos quatro últimos anos da 
carreira: desde 2015, ele ven-
ce um troféu da “prateleira 
de cima”: Brasileirão pelo 
Corinthians (2015), Copa 
do Brasil e Libertadores 
pelo Grêmio (2016 e 2017) e 
Copa do Brasil pelo Cruzeiro 
(2018).

As três últimas exibi-
ções do camisa 2 celeste, 
entretanto, foram negativas: 

cartão vermelho contra o In-
ter, após cotovelada em Ló-
pez e um pedido de descul-
pas ao uruguaio; vermelho 
diante do Avaí, no retorno 
de lesão e após cumprir sus-
pensão de dois jogos impos-
ta pelo Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva, e um 
lance no qual afastou mal 
a bola no gol de empate do 
CSA. Terça-feira, inclusive, o 
jogador será julgado pela ex-
pulsão na Ressacada.

Na vitória do Inter no 
Mineirão pela ida da semi-
final, Edilson apenas ficou 
no banco. Aquele jogo foi o 
primeiro encontro com o In-
ter, adversário em que gerou 
revolta pela cotovelada em 
Nico (no vídeo acima). Foi a 
cena na qual o jogador mos-
trou arrependimento: “Já fui 
expulso algumas vezes, mas 
não tive essa maldade de 
acertar e dar uma cotovela-
da”, disse o lateral, no banco 
dos réus do STJD.

“Acho que era o mí-
nimo que eu poderia fazer 
naquele momento (pedir 
desculpas). Não tenho nada 
contra o Nico López. Não 
conheço ele, mas não tenho 
nada contra, e eu acho que 
foi uma atitude que não foi 
nem errada, porque eu não 
fui para acertar o rosto dele e 
acabou pegando, mas isso já 
ficou para trás já. Agora é um 
jogo decisivo no qual tenho 
que estar 100% concentrado”, 
voltou a comentar Edilson.

Era apenas mais um 

INTER X CRUZEIRO | Camisa 2 da Raposa volta a Porto Alegre, onde já esteve presente em algumas confusões
Foto: RepRodução

Pepê é tido como próximo jovem atacante da base para se firmar 
como titular 

Foto: Lucas uebeL

COPA VERDE

Cuiabá e Luverdense abrem
fase de quartas de final

FLAMENGO

Volante dá conta do recado
na função que era de Cuéllar

GRÊMIO

Pepê ganha nova 
chance para brilhar 
em momento decisivoFoto: divuLgação

LEC superou o União ABC para chegar às quartas de final 

DA REPORTAGEM

O Cuiabá abre as quar-
tas de final da Copa Verde 
nesta quarta-feira (4) contra 
o Costa Rica, fora de casa. 
Na fase anterior, o Dourado 
penou para eliminar o Ipo-
rá/GO nos pênaltis, enquan-
to os rivais de hoje passaram 
pelo Sinop.

Já o Luverdense, após 
superar o União ABC/MS 
com duas vitórias, encara o 
Goiás, única equipe da elite 
nacional a disputar a Copa 
Verde. O duelo está marca-
do para o Estádio Passo das 
Emas, em Lucas do Rio Ver-
de. A volta será na casa dos 
goianos.

COMPRAS
O Cuiabá, que ainda 

está vivo em três competi-
ções simultâneas, aproveitou 
o fim da fase classificatória 
da Série C para ir ao mer-
cado e se reforçar em posi-
ções consideradas estratégi-
cas para o treinador Itamar 
Schülle. Da semana passada 
para cá, o Dourado apresen-
tou quatro novos jogadores 

DA REPORTAGEM

Quem não se lembra 
da bronca de Jorge Jesus em 
Willian Arão no primeiro 
jogo-treino do técnico por-
tuguês pelo Flamengo? O 
grito “tá mal, Arão”, duran-
te a vitória por 3 a 1 sobre 
o Madureira na Gávea, vi-
ralizou na época e ganhou 
até versão funk nas redes 
sociais. Dois meses depois, 
o treinador é só elogios ao 
volante.

Com a saída de Cuéllar, 
vendido para o Al Hilal, 
da Arábia Saudita, Gerson 
herdou o número 8 do co-

DA REPORTAGEM

Eduardo Gabriel. Mas 
pode chamar de Pepê. Ou, 
informalmente, de substi-
tuto de Everton no Grêmio. 
O jovem atacante deve ter a 
oportunidade – e a respon-
sabilidade – de atuar na vaga 
do Cebolinha contra o Ath-
letico, nesta quarta-feira, às 
20h30, na semifinal da Copa 
do Brasil, na Arena da Baixa-
da.

Como o atacante cam-
peão e artilheiro da Copa 
América está suspenso para 
o jogo decisivo, o jovem de 
22 anos ganha ainda mais 
evidência por superar “estre-
las”, como Luan e Diego Tar-
delli, na fila da preferência 
de Renato Gaúcho.

Pepê é a escolha mais 
natural para substituir Ever-
ton. Tem na velocidade e 
drible suas principais ca-
racterísticas, embora ainda 
longe da capacidade do Ce-
bolinha de abrir defesas. Está 
prestes a igualar os jogos dis-
putados durante todo 2018 e 
já anotou sete gols em 2019, 
enquanto havia feito apenas 
dois na temporada passada.

O atacante atua aberto 
pela esquerda, é destro e tem 
movimentação de ponta. Por 
isso, está à frente de Diego 
Tardelli, escalado como cen-
troavante por Renato Gaú-
cho, e Luan, que atua geral-
mente atrás de um atacante 
mais avançado ou como “fal-
so 9”. Luciano poderia ser 

alternativa, mas não pode jo-
gar a Copa do Brasil por ter 
atuado pelo Fluminense.

“O que a gente sempre 
fala é para ter tranquilidade. 
Personalidade o Pepê tem de 
sobra. As características são 
parecidas com as do Everton, 
vai ser decisivo também. Se 
for o Pepê o escolhido, que 
possa estar livre, leve e solto 
como o Renato fala”, destaca 
o companheiro Alisson.

Na Libertadores pas-
sada, por exemplo, Pepê foi 
titular contra o Estudiantes, 
nas oitavas de final, na Ar-
gentina. Teve uma atuação 
discreta na “fogueira” da 
competição, contra um time 
tradicional do continente. O 
lastro do garoto aumentou 
a partir do início de 2019, 
quando passou a se desta-
car na equipe alternativa do 
Grêmio nas primeiras roda-
das do Gauchão

O apelido Pepê, apesar 
de nenhuma relação com o 
nome de Eduardo Gabriel, 
vem do berço. Baixinho, o 
atacante foi assim chamado 
ainda nos primeiros passos 
no futebol. E ficou. Natural 
do Paraná, jogará no seu es-
tado de origem em uma das 
suas principais chances. O 
Grêmio buscou o atacante 
no Foz do Iguaçu, em 2016, 
ainda para as categorias de 
base. Com a vitória por 2 a 
0 no jogo de ida, o Grêmio 
pode até perder por um gol 
de diferença que estará na fi-
nal da Copa do Brasil.

que já estão integrados ao 
elenco e treinando na capital 
mato-grossense.

Do Luverdense, que foi 
rebaixado para a Série D, o 
Cuiabá anunciou a chegada 
do zagueiro Hélder Maciel e 
do volante Moisés, ambos de 
29 anos, que estavam no LEC 

lombiano, e Arão, a função: 
ele será a referência de Je-
sus para primeiro volante 
no Flamengo. Já foi assim 
na vitória por 3 a 0 sobre o 
Palmeiras, quando teve boa 
atuação e aumentou a ex-
pectativa dos rubro-negros 
de que será possível não ter 
muita saudade do último 
dono da posição.

Com Abel Braga, Arão 
era mais segundo volante e 
constantemente entrava na 
área como elemento-sur-
presa. Logo que chegou, 
Jesus viu no jogador carac-
terísticas para desempenhar 
função mais defensiva, logo 

desde o ano passado.
Do Boa Esporte, que 

também está fora da Série 
C, chegou o lateral-esquerdo 
Tsunami, que este ano dis-
putou 29 jogos pelos campe-
onatos mineiro e Brasileiro 
da Série C, anotando quatro 
gols, apesar da posição de-

fensiva.
Para o ataque, o Doura-

do foi buscar Mateus Ander-
son, que estava no Vila Nova-
-GO desde 2014. Pelo Tigre, 
entre idas e vindas, o jogador 
fez 120 jogos como titular e 
chega como esperança de 
gols para o Cuiabá.

capítulo da rivalidade entre 
Edilson e o próprio Inter-
nacional. Tanto que, aque-
le cartão vermelho, no jogo 
válido pela 5ª rodada do 
Brasileirão, provocou um 
arremesso de copo de plás-
tico na direção do jogador, 
conforme relato da súmula 
da partida:

“Informo que foi arre-
messado um copo de plás-
tico em direção ao atleta do 
Cruzeiro, sr. Edilson Mendes 
Guimarães, n° 2, quando o 
mesmo se dirigia ao túnel 
de saída após ter sido expul-
so. Informo que o copo não 
acertou o atleta”.

VELHA RIXA
Nico López não foi o 

primeiro jogador do Inter a 
ser vítima de um destempe-
ro de Edílson. Quando ele 
defendia o Grêmio, em 2016, 
o clássico gaúcho ficou mar-
cado pelo título estadual co-
lorado sendo celebrado por 
Sasha ao simular uma valsa 
com a bandeira de escanteio.

Era uma provocação do 
agora atacante do Santos ao 
Tricolor, referência aos 15 
anos em que o ex-rival não 
erguia um troféu nacional 
(havia vencido a Copa do 
Brasil 2001). Por ironia do 
destino, o Grêmio foi cam-
peão da Copa do Brasil ao 
fim de 2016. Antes, porém, 
venceria o Inter pelo Brasi-
leirão, quando Edílson “se 
vingou” da bandeirinha.

“Eu ganhei o jogo e 

comemorei. O futebol está 
muito chato. O jogador faz 
o gol, que é o ápice do jogo, 
e não pode comemorar, tirar 

a camisa, não pode abraçar 
os torcedores. E eu acho isso 
muito chato. Comemorei, 
sim, não sei se passei ou não, 

mas comemorei da forma 
que eu achei que deveria”, 
disse o lateral, naquela opor-
tunidade.

à frente dos zagueiros. o 
jogo contra o Palmeiras foi 
o terceiro dele como pri-
meiro homem de meio de 
campo. 

Antes, jogou assim na 
goleada por 6 a 1 sobre o 
Goiás e na derrota por 2 a 0 
para o Emelec no Equador.

No último domingo, 
com o Flamengo inteira-
mente dominante nas ações 
ofensivas diante do Pal-
meiras no Maracanã, Arão 
errou apenas um dos 70 
passes dados e ainda conse-
guiu duas roubadas de bola 
e dois desarmes – um deles 
originou a jogada do pri-

meiro gol de Gabigol. Fazer 
este papel não é novidade 
para o volante, que na fun-
ção tem números próximos 
da média que Cuéllar tinha 
no Brasileiro antes de sair.

“A minha posição de 
origem sempre foi primei-
ro volante. Foi assim nas 
categorias de base do Co-
rinthians e em outros times 
que joguei. No Botafogo, o 
Renê Simões me deu uma 
nova função e passei a jogar 
de segundo homem. Assim 
que cheguei ao Flamengo. 
Mas não é novidade para 
mim, me sinto à vontade 
como primeiro”, disse Arão.
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Evento trouxe número recorde de veículos a Sinop 

Encontro bate recorde de veículos
antigos expostos no Centro-Oeste
DA REPORTAGEM

Só Notícias

O Encontro de Veículos 
Antigos do Centro-Oeste 
(Evaco), realizado em Sinop 
no último fim de semana, 
foi o maior em número de 
expositores entre 31 edições. 
De acordo com o presiden-
te da Associação de Veículos 
Antigos de Sinop (AVAS), 
Evandro Gianezini, os visi-
tantes que compareceram ao 
evento, no Centro de Even-
tos Dante de Oliveira, pude-
ram conhecer 376 veículos 
diferentes. O recorde ante-
rior era 301.

Gianezini avaliou positiva-
mente o encontro e destacou 
que superou as expectativas. 
“Eu acredito que foi o maior 
evento de veículos antigos já 
realizado no estado de Mato 
Grosso e no Centro-Oeste. A 
avaliação foi muito positiva. 
A estrutura estava de acordo 
e tínhamos todo o suporte 
de segurança, praça de ali-
mentação. Acho que todos 
que foram lá tiveram horas 
agradáveis”, disse ao site Só 
Notícias.

Entre os 376 veículos ex-
postos, um caminhão Peter-
bilt, de 1980, trazido de São 
Paulo, foi escolhido o me-

lhor do evento. “No encontro 
de veículos do Centro-Oeste, 
que é evento máster da fede-
ração brasileira, há uma sé-
rie de exigências. Uma delas 
é montar comissão que faz 
avaliação de todos os veícu-
los expostos. A premiação é 
um troféu”, explicou o presi-
dente da AVAS.

Ainda de acordo com ele, 
Sinop quer sediar nova-
mente o Evaco. Porém, isso 
não deve ocorrer tão cedo. 
“Trazer este evento foi um 
trabalho realizado ao longo 
de três anos. Vamos postular 
isso. Ano que vem será em 
Brasília. Em 2021, deve ser 
em Goiânia. Em 2022, deve 
voltar a Mato Grosso. Há 
dois clubes, Sorriso e Tan-
gará da Serra, com interesse 
em sediar”.

O Evaco em Sinop durou 
três dias, entre 30 de agosto 
e 1º de setembro. Diversos 
clubes e antigomobilistas de 
Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Goiás, Rondônia, São 
Paulo e Santa Catarina parti-
ciparam. 

O evento, realizado pela 
primeira vez fora de Goiânia 
e Brasília, fez parte da pro-
gramação das festividades 
de comemoração do aniver-
sário de Sinop.

SINOP | Evaco foi realizado no final de semana, com 376 veículos expostos
Foto: Bruno oliveira

Foto: edelson santana

Foto: divulgação

Foto: Polícia civil

CUIABÁ

Audiência pública discute depressão
e campanha do Setembro Amarelo

CUIABÁ

Sete são presos suspeitos de ataque
e explosão em caixas de banco

ALERTA

Quatro casos 
suspeitos de sarampo 
são diagnosticados

Evento será realizado no Auditório Milton Figueiredo, na 
Assembleia 

Quem não tomou vacina contra sarampo deve procurar as 
UBSs 

Roupas manchadas pela tinta, notas e acessórios foram 
apreendidos 

DA REPORTAGEM

Uma audiência pública 
que será realizada na pró-
xima terça-feira (10), em 
Cuiabá, deve discutir sobre a 
depressão. O evento será re-
alizado no Auditório Milton 
Figueiredo, às 13h, na As-
sembleia Legislativa de Mato 
Grosso. A discussão é rea-
lizada durante o Setembro 
Amarelo, campanha iniciada 
em 2015 pelo Centro de Va-
lorização da Vida (CVV), pelo 
Conselho Federal de Medici-
na e pela Associação Brasilei-

DA REPORTAGEM

Sete pessoas foram 
presas ainda na tarde de se-
gunda-feira (2) suspeitas de 
terem envolvimento no ata-
que e na explosão de caixas 
eletrônicos de um banco no 
bairro CPA 2, em Cuiabá. Se-
gundo a Gerência de Com-
bate ao Crime Organizado 
(GCCO), com um deles foi 
encontrado o valor de R$ 3 
mil em dinheiro.

Quatro dos assaltantes 
foram autuados por furto 
qualificado mediante utiliza-
ção de explosivo e associação 
criminosa. Outro dois foram 
detidos com drogas e arma e 
autuados por tráfico de dro-
gas. As prisões foram feitas 
pela GCCO no bairro Re-
sidencial Jardim Buriti, em 
Cuiabá.

Quatro presos são sus-
peitos do furto ocorrido na 
madrugada segunda-feira. 
Na ocasião, ladrões rende-
ram um mototaxista, inva-

DA REPORTAGEM

De acordo com a Se-
cretaria Estadual de Saúde 
(SES), quatro casos suspeitos 
de sarampo foram registra-
dos no estado. As notifica-
ções foram em Canarana, 
General Carneiro, Sorriso e 
Cuiabá. Entretanto, segundo 
a SES, no caso do morador 
de Cuiabá, o vírus foi contra-
ído em Tocantins e a doença 
foi tratada lá. Porém, é ne-
cessário que seja feita a no-

tificação junto ao estado para 
que providências possam ser 
tomadas. Ainda segundo a 
secretaria, quando um caso 
suspeito é identificado, é ne-
cessário que toda a família 
do paciente seja imunizada. 
Portanto, todos os conviven-
tes devem tomar a vacina 
contra o sarampo.

No caso das pessoas 
diagnosticadas com sinto-
mas da doença, todas foram 
tratadas e não correm risco 
de morte ou transmissão.

diram a agência, explodiram 
caixas eletrônicos e fugiram. 
Não se sabia até então se os 
ladrões tinham conseguido 
ou não levar algum dinheiro.

Os policiais da GCCO 
descobriram que o dinheiro 
furtado estaria em uma resi-
dência no Bairro Santa Amá-
lia, onde outros criminosos 
tentavam limpar as cédulas 
manchadas com tinta ver-
melha em virtude da explo-
são.

Ao chegarem na casa, os 
policiais encontraram dois 
suspeitos: pai e filho. Eles 
limpavam as notas e foram 
conduzidos para a GCCO. 
Na residência havia vários 
locais manchados com a tin-
tura vermelha que estava nas 
cédulas. No entanto, não fo-
ram encontradas evidências 
de que o pai do suspeito, em 
que as cédulas eram lavadas, 
está envolvido nos crimes.

Na sequência, os po-
liciais seguiram para uma 

ra de Psiquiatria.
Dados da Organização 

Mundial da Saúde mostram 
que o suicídio é a segunda 
principal causa de morte en-
tre jovens com idade entre 15 
e 29 anos. 

Os mesmos dados ain-
da afirmam que cerca de 800 
mil pessoas tiram a própria 
vida no mundo, a cada ano. A 
ideia do Setembro Amarelo 
é conscientizar a população 
e os profissionais de saúde 
para que reconheçam os si-
nais de risco e auxiliem no 
tratamento.

residência no bairro Santa 
Inês, suspeita de ter pessoas 
que estavam auxiliando os 
ladrões na ação criminosa. 
Nesse local, dois suspeitos 
foram detidos e com eles 
apreendidos várias trouxi-
nhas de droga, um revólver e 
acessórios para o preparo da 
droga para a venda.

A GCCO recebeu infor-

mações de que uma das mo-
tocicletas utilizadas durante 
a ação criminosa estava sen-
do guardada na casa, porém, 
foi retirada antes da chegada 
dos policiais. As cédulas que 
estavam sendo limpadas pe-
los criminosos não foram 
localizadas. No entanto, os 
policiais apreenderam várias 
notas no local.

DIVULGAÇÃO

FAMÍLIA REFÉM...
A família do gerente de uma agência 

de cooperativa de crédito passou 14 horas 
reféns de assaltantes em Juara. De acordo 
com a Polícia Militar, a mulher dele e o filho 
da família – um bebê que não teve a idade 
divulgada –, foram levados para uma região 
de mata. Ninguém ficou ferido. Três homens 
armados sequestraram o gerente enquan-
to ele deixava a residência dele. Segundo a 
PM, dois deles levaram a mulher e o filho do 
gerente para uma região de mata e exigiu 
uma quantia em dinheiro para liberá-los. O 
gerente e a família só foram liberados no dia 
de ontem (3). O valor levado pelos assaltan-
tes não informado. A polícia faz buscas pela 
região na tentativa de prender os suspeitos.

ÁGUAS MULTADA...
A empresa concessionária dos serviços de 

água e esgoto de Sinop, foi multada em R$ 1 mi-
lhão por suspeita de crime ambiental. Agentes 
de Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) 
flagraram a tubulação rompida, despejando deje-
tos em um dos afluentes do Rio Curupi. Além do 
mau cheiro, a substância despejada no rio causou 
a morte de vários peixes. Por essa razão, segun-
do o analista de meio ambiente, Eliel Pereira, a 
empresa foi multada. A empresa informou que o 
vazamento da tubulação foi identificado e tam-
bém já foi sanado. A concessionária também fez 
a limpeza do local. Ainda assim, segundo a Sema, 
a empresa deve responder pelo lançamento irre-
gular de dejetos junto à rede de capitação pluvial, 
além da morte dos peixes.

A AJUDA CHEGOU...
O Exército Brasileiro informou que qua-

tro aviões-tanque chilenos chegaram na tar-
de de ontem (3) para o combate aos incêndios 
florestais na região. De acordo com o Exército, 
as aeronaves vão atuar na região da Serra do 
Cachimbo, na divisa entre os estados do Pará 
e Mato Grosso. Segundo o Exército, as aero-
naves serão utilizadas exclusivamente para o 
combate ao fogo na Amazônia. Os aviões pos-
suem capacidade de despejo de até 3 mil litros 
de água e carregam até 4 toneladas de carga. 
O envio dos aviões para o Brasil foi anuncia-
do na sexta-feira (30) pelo presidente do Chile, 
Sebastián Piñera. De acordo com Piñera, as ae-
ronaves foram enviadas com o financiamento 
disponibilizado pelos países do G-7.
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Sábado o Inpe detectou o maior número de queimadas no ano no local: 46 focos 

Território indígena Areões
registra pico de queimadas
DA REPORTAGEM

Um total de 46 focos de 
queimadas foram regis-
trados no sábado (31) em 
Areões, território indígena 
em Mato Grosso, pelo Ins-
tituto Nacional de Pesquisa 
Especiais (Inpe). 

O número representa 
um pico na série registra-
da pelo instituto ao longo 
do ano e foi verificado três 
dias depois de uma opera-
ção do Instituto Brasileiro 
de Meio Ambiente e Re-
cursos Renováveis (Ibama) 
e da Polícia Federal (PF) 
para identificar os respon-
sáveis pelo fogo que já ti-
nha destruído 219 mil hec-
tares das áreas protegidas 
na região.

Desde 28 de agosto, 
quando a operação foi de-
flagrada e o governo proi-
biu queimadas no Brasil, 
foram 89 focos de queima-
das registrados. Esses focos 
foram captados pelo Inpe 
por meio do satélite de re-
ferência Aqua em leituras 
realizadas entre a quarta e 
às 13h55 de segunda-feira 
(2).

Neste ano, os focos de 
queimadas nos territórios 
indígenas Areões, Areões 
I e Areões II começaram 
em 11 de maio. Antes do 
pico verificado no sábado, 
a maior medição apontava 
20 focos na segunda (26), 
dois dias antes da operação 
do Ibama e da PF.

De acordo com o Ibama, 
na terra indígena vivem 
cerca de 1,5 mil índios da 
etnia Xavante. Ela foi o 
primeiro alvo da operação 

MESMO APÓS AÇÃO | Na quarta (28), órgãos foram a campo buscar responsáveis pelos focos 
Foto: Divulgação

batizada de Siriema. Os 
agentes flagraram movi-
mentação de caminhões e 
tratores dentro da área. Ár-
vores foram encontradas 
cortadas na terra indígena.

Desde o início da ação, 
as terras vizinhas, Areões I 
e Areões II, apresentaram 
queda no número de quei-
madas. Três focos foram 
detectados pelo Aqua. En-
tre os dias anteriores, de 22 
a 27, havia 18 focos nestes 
locais, de acordo com os 
dados do Programa Quei-
madas do Inpe.

Analisando os dados, 
também é possível obter 
as informações dos nove 
satélites do sistema do 
Inpe. Considerando todas 
as medições feitas por eles, 
o número é maior: desde o 
dia 28, seriam 1.470 focos 
em Aerões.

Este número é mais alto 
porque os outros satélites 
podem detectar focos me-
nores e também pode ha-
ver duplicidade em alguns 
pontos. Por isso, o Inpe 
aconselha que compara-
ções históricas ou entre 
períodos utilizem apenas 
os dados do satélite de re-
ferência, o Aqua.

DESDE MAIO
Areões teve as primei-

ras queimadas do ano em 
11 de maio. Os dois focos 
— únicos naquele mês — 
também foram detectados 
pelo Aqua. A maior quanti-
dade de focos ocorreu em 
agosto. Foram 179 pontos 
de calor detectados neste 
mês, sendo que 145 deles 
a partir do dia 15 (81% dos 

casos). Todos os focos em 
Areões estão no Cerrado.

A Fundação Nacional do 
Índio (Funai) informou 
que aguarda a solicitação 
do Ibama para a instalação 
de uma base do Prev Fogo 
dentro do território. Sem 
citar números, o Comando 
da Operação Verde Brasil 

diz que focos de queima-
das diminuíram.

Alberto Setzer, pesqui-
sador do Programa Quei-
madas, explica que tanto 
na Amazônia quanto no 
Cerrado o fogo é utilizado 
para a expansão da frontei-
ra agrícola e também para 
a manutenção de áreas que 

já foram desmatadas.

SAÚDE
Na semana passada, a 

coordenadora distrital de 
Saúde Indígena da etnia 
Xavante Luciene Cândida 
Gomes afirmou que houve 
aumento do número de ca-
sos de doenças respirató-

rias entre indígenas da re-
gião nesse período. “Antes, 
tínhamos uma média de 10 
a 70 casos por mês, e ago-
ra tivemos 1,5 mil atendi-
mentos por mês, em junho 
e julho, e agosto seguiu da 
mesma forma. Temos situ-
ações que agravaram para 
pneumonia”, explicou.


